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Geachte heer Faber, 
 
Op 13 april 2021 heeft u namens de projectpartners een volledige aanvraag ingediend voor 
het Operationeel Programma Noord-Nederland 2014-2020 op grond van de Uitvoerings-
regeling OP EFRO Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021 (Uitvoeringsregeling).  
 
Besluit 
Op 8 juli 2021 heeft de Deskundigencommissie geadviseerd om aan uw project 80 punten 
toe te kennen. In bijlage 1 vindt u hiervan de onderbouwing. Het subsidieplafond van de 
Uitvoeringsregeling is echter bereikt, waardoor er onvoldoende budget beschikbaar is om de 
gevraagde bijdrage voor uw project geheel te verlenen. Zoals vermeld staat in artikel 2 lid 2 
van de Uitvoeringsregeling verdeelt het DB SNN de subsidie op volgorde van binnenkomst 
van de subsidieaanvragen. Als gevolg hiervan is de maximale subsidie voor uw project 
gelimiteerd tot het nog beschikbare budget binnen het deelplafond. 
Wij hebben besloten het advies van de Deskundigencommissie over te nemen en aan Bio 
LNG ECL B.V. en de projectpartners DLV Rundvee Advies B.V., Delphy B.V. en Firma 
Wassenaar B.V., voor uw project ‘Groene meststoffen in Fryslân’ eenmalig een subsidie te 
verlenen op grond van de Uitvoeringsregeling van maximaal € 1.115.688,87. 
 
Projectperiode 
U heeft aangegeven dat het project zal starten op 1 mei 2021 en dat de einddatum van uw 
project 30 september 2023 is. Op de einddatum dient uw project fysiek voltooid te zijn en/of 
alle projectactiviteiten moeten volledig zijn uitgevoerd. 
 
Doelstelling en activiteiten 
Het project betreft de ontwikkeling van een installatie om mest en andere bio-grondstoffen 
te verwerken tot circulaire producten waaronder groene meststoffen en bodemverbeteraar. 
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Door middel van het opzetten van een pilot en door deze te testen en te valoriseren in een 
praktijkomgeving willen de projectpartners het doel behalen van een circulaire 
nutriëntenkringloop op regionaal niveau. 
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd in onderstaande werkpakketten:  
Werkpakket 1: Projectmanagement 
Werkpakket 2: Digestaat opwaarderen tot groene meststoffen en organische 

bodemverbeteraar 
Werkpakket 3: Testen van groene meststoffen in de praktijkomgeving 
Werkpakket 4: Flankerende activiteiten 
 
Wijzigingen 
U dient het project uit te voeren overeenkomstig de ingediende aanvraag. Wanneer dat niet 
het geval is, dan kan het SNN deze verleningsbeschikking intrekken. Wijzigingen moeten 
vooraf schriftelijk worden gemeld en dienen te worden goedgekeurd door het SNN. 
Projecten gesubsidieerd op grond van deze Uitvoeringsregeling kunnen alleen in zeer 
uitzonderlijke gevallen worden gewijzigd. 
 
Staatssteun 
Uw aanvraag voldoet aan de Uitvoeringsregeling en daarmee aan de Verordening (EU) Nr. 
651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond 
van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (PbEU 2014 L187), zijnde de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Op 
grond van de Uitvoeringsregeling bedraagt het subsidiepercentage voor uw project 44,72% 
van de subsidiabele kosten. Zoals vermeld staat in artikel 3 lid 3 van de Uitvoeringsregeling 
geldt dat de hoogte van het subsidiepercentage per aanvrager kan worden beperkt wanneer 
de regels van de AGVV daartoe nopen. 
Wij wijzen u erop dat op grond van artikel 25 van de AGVV per activiteit, partner en 
samenwerkingsvorm verschillende maximale steunpercentages van toepassing kunnen zijn 
die zijn gekoppeld aan de artikelen van de AGVV. Bij de vaststelling van de subsidie wordt  
per activiteit en per partner beoordeeld of is voldaan aan de staatssteunregels. In bijlage 2 
vindt u de verdeling per werkpakket en per projectpartner met de maximale 
steunpercentages.  
Als er bij de uitvoering van uw project wijzigingen zijn ten opzichte van de begroting dan kan 
dat invloed hebben op de maximale steun die op grond van de AGVV mogelijk is.  
 
Overeenkomstig Europese regelgeving kunnen wij naar aanleiding van deze 
subsidieverlening de namen en toegekende subsidiebedragen per begunstigde melden aan 
de Europese Commissie en publiceren in een openbaar register. 
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Projectindicatoren 
Voor uw project gelden de volgende doelstellingswaarden voor de van toepassing zijnde 
output-indicatoren: 
 

Indicatoren Omschrijving Doelwaarde 

CO01 Aantal ondernemingen dat steun ontvangt 4 

CO02 Aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt 4 

CO06 De private bijdrage in de totale kosten van 
subsidieprojecten 

€ 1.378.973,13 

CO27 De private bijdrage in de totale kosten van innovatie- of 
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten 

€ 1.378.973,13 

CO28 Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij het 
introduceren van producten die nieuw zijn voor de 
markt 

4 

CO29 Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij het 
introduceren van producten die nieuw zijn voor de 
onderneming 

4 

PS09 Aantal innovatietrajecten gericht op transitie 'Van 
een lineaire naar een circulaire economie' 

1 

 
Begroting 
De volgende door u begrote kosten komen in aanmerking voor subsidie. Indien deze kosten 
wijzigen dan kan dat tot gevolg hebben dat de verleningsbeschikking wordt ingetrokken. 

 
 
Voor het opstellen van de bovenstaande kostenbegroting hebben wij gebruik gemaakt van 
de definitieve versie van de begroting die per mail van 19 januari 2022 aan u is gestuurd en 
door u akkoord is bevonden. De kosten die u in deze versie van de begroting heeft 
opgenomen zijn als subsidiabel aangemerkt. 
 
In algemene zin dient u rekening te houden met een eventuele verwachte restwaarde. Als er 
sprake is van een restwaarde dan dient dit te blijken uit de boekhouding. Een restwaarde kan 
consequenties hebben voor de hoogte van de subsidie. Wij wijzen u er ook op dat op kosten 
die worden geactiveerd consistent moeten worden afgeschreven.  
 
De uitgangspunten van de begroting in deze beschikking, waarin met bovenstaande rekening 
is gehouden op basis van de beschikbare informatie uit de aanvraagfase, zullen tijdens de 
uitvoering van het project door het SNN getoetst worden. Wijzigingen hierin of nieuwe 
informatie hierover kunnen leiden tot lagere subsidiabele kosten. 
 

Kostensoort Subsidiabel bedrag

Loonkosten brutoloon + vaste opslagen werkgeverslasten en overhead 

(32%+15%)

38.400,00€                   

Loonkosten IKS (integrale kostensystematiek) 311.616,00€                 

Inbreng in natura (niet zijnde arbeid) 32.000,00€                   

Afschrijvingskosten 633.750,00€                 

Kosten derden 1.478.896,00€              

Totaal subsidiabele projectkosten 2.494.662,00€              
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Financiering 
Op basis van de subsidiabel gestelde totale kosten in uw project, komt de maximale subsidie 
die aan uw project wordt toegekend uit op het nog binnen het deelplafond beschikbare 
budget: € 1.115.688,87 (EFRO). 
 
De volgende financiering is van toepassing op uw project: 
 

 
 
Wij benadrukken dat de vaststelling van de subsidie wordt berekend op basis van de 
werkelijke totale subsidiabele kosten van uw project en dat een wijziging in de financiering 
niet per definitie gevolgen hoeft te hebben voor de hoogte van uw subsidie. Bij een wijziging 
in de financiering is het vooral belangrijk dat de financiering van uw project nog steeds is 
zeker gesteld. 
 
Uitgavenplanning 
De uitgavenplanning van de totale subsidiabele projectkosten van uw project is als volgt: 
 

 
 
Verplichtingen 
Aan deze subsidieverlening zijn verplichtingen verbonden. Deze zijn vastgelegd in de 
Europese verordeningen (zoals vermeld in de Uitvoeringsregeling), de Uitvoeringswet EFRO, 
de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies, de Uitvoeringsregeling en de Algemene wet 
bestuursrecht. Deze regelingen vindt u op www.snn.nl/OP-EFRO. 
 
Voortgangsrapportages en bevoorschotting 
Zoals vermeld staat in artikel 10 van de Uitvoeringsregeling dient u jaarlijks twee 
voortgangsrapportages in. U rapporteert op 1 maart en op 1 september over alle kosten die 
respectievelijk vóór 1 februari en vóór 1 augustus van het betreffende jaar gemaakt en 
betaald zijn.  
Tegelijk met een voortgangsrapportage kunt u een voorschotverzoek op de subsidie 
indienen. Zoals vermeld staat in artikel 10 lid 3 van de Uitvoeringsregeling zal een voorschot 
aan de start van het project niet worden verleend indien het SNN een obstakel ten aanzien 
van de uitvoering van het project constateert. De uitvoering van het project is afhankelijk van 
het realiseren van een vergistingsinstallatie waarin geïnvesteerd zal worden. De 
financierbaarheid van deze investering is nog niet aantoonbaar zekergesteld. Een eerste 

Financier Bedrag

Bio LNG ECL B.V. 1.143.348,49€              

DLV Rundvee Advies B.V. 147.178,20€                 

Delphy B.V. 49.531,47€                   

Firma Wassenaar 38.914,97€                   

EFRO 1.115.688,87€              

Totaal 2.494.662,00€              

Jaar Bedrag

2021 498.932,40€                 

2022 1.496.797,20€              

2023 498.932,40€                 

Totaal 2.494.662,00€              



 

Pagina 5 van 30 

voorschot van 20% van de verleende subsidie kunt u aanvragen nadat met de uitvoering van 
het project is gestart en de financierbaarheid van de investering aantoonbaar is zekergesteld.  
Uw voortgangsrapportages en voorschotverzoeken dient u in via het digitale EFRO-
webportal. De handleiding hiervoor vindt u op www.snn.nl/OP-EFRO. 
 
Verantwoordelijkheid penvoerder en projectpartners 
Iedere projectpartner is verantwoordelijk voor de begrote activiteiten en kosten waarop 
deze beschikking is gebaseerd. Projectpartners zijn individueel aansprakelijk voor de door 
hen gerapporteerde kosten.  
De penvoerder dient namens de projectpartners in het project de voortgangsrapportages in 
op basis van de activiteiten en kosten die door de projectpartners zijn gemaakt en betaald. 
Iedere projectpartner is zelf verantwoordelijk voor de activiteiten en kosten die zij in de 
rapportage opneemt.  
In de vaststellingsbeschikking wordt de subsidie feitelijk vastgesteld. Voorschotten die door 
SNN tijdens de looptijd van het project aan de penvoerder worden verstrekt worden geacht 
op basis van de (voorlopig) subsidiabel gestelde kosten te worden doorbetaald aan de 
projectpartners.  
Het SNN heeft de mogelijkheid om bij individuele projectpartners teveel ontvangen subsidie 
terug te vorderen.   
De penvoerder is ervoor verantwoordelijk om alle informatie vanuit het SNN beschikbaar te 
stellen aan de overige projectpartners. Omdat alle communicatie vanuit het SNN plaatsvindt 
via het EFRO-webportal, wordt aanbevolen dat de penvoerder alle overige projectpartners 
toevoegt aan het EFRO-webportal, zodat iedere partner zelf altijd inzage heeft in de door het 
SNN gepubliceerde documenten. 
 
Subsidievaststelling 
Uiterlijk binnen 4 weken na de einddatum moet u een aanvraag tot vaststelling van de 
subsidie indienen via het digitale EFRO-webportal. De handleiding hiervoor vindt u op 
www.snn.nl/OP-EFRO. 
 
Wij wijzen u erop dat wanneer de gerealiseerde subsidiabele kosten lager zijn dan begroot, 
de subsidie lager kan worden vastgesteld, zoals aangegeven in artikel 3 lid 2 en 3 en 12 lid 3 
van de Uitvoeringsregeling. 
 
Aanbesteding 
Aanbestedende diensten zijn verplicht zich te houden aan de aanbestedingsregels voor 
overheidsopdrachten volgens de Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsbesluit en de 
Gids Proportionaliteit. Als u een aanbestedende dienst bent en u zich niet aan deze regels 
heeft gehouden dan zal dat gevolgen hebben voor uw subsidie. 
 
Voorlichtings- en publiciteitsactiviteiten 
Voorlichtings- en publiciteitsactiviteiten die u uitvoert om de Europese bijdrage die het 
project ontvangt kenbaar te maken, moeten worden uitgevoerd volgens de 
communicatievereisten van de Europese Unie. Een nadere toelichting hierop vindt u in het 
‘Handboek EFRO 2014-2020’ onder de paragraaf ‘Promotie en publiciteit’ en vindt u op 
www.snn.nl/OP-EFRO. Daarnaast moet het logo van het SNN worden toegevoegd in alle 
communicatie-uitingen. 
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Specifieke verplichtingen  
1. Op grond van artikel 9 lid 3 van de Uitvoeringsregeling dient u een door alle partijen 

getekende samenwerkingsovereenkomst aan het SNN te verstrekken. U dient deze 
binnen drie maanden na afgifte van deze verleningsbeschikking te verstrekken; 

2. U dient uiterlijk vóór het indienen van de eerste voortgangsrapportage per 
projectpartner een beschrijving van de administratieve organisatie ten aanzien van het 
project aan te leveren;  

3. Uiterlijk binnen 6 maanden na dagtekening van de verleningsbeschikking dient de 
financiering van de vergistingsinstallatie, waar de projectuitvoering van afhankelijk is, 
aantoonbaar te zijn zekergesteld. 

4. Bij vaststelling van het project dient u aan te tonen dat u de projectresultaten ruim heeft 
verspreid via conferenties, publicaties, open access-repositories, of gratis of 
opensource-software. Indien u hier niet aan heeft voldaan kunt u geen aanspraak maken 
op de verhoging van de steunintensiteit zoals vermeld in artikel 25 lid 6 sub b onder ii.  

5. Bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient u een door uw accountant verstrekt 
rapport van bevindingen bij te voegen. Hierop kan door het SNN een uitzondering 
worden gemaakt, als bij controle(s) tijdens de projectperiode blijkt dat er sprake is van 
een ordelijke en controleerbare projectadministratie. Informatie over dit rapport van 
bevindingen staat in het accountantsprotocol EFRO 2014-2020, dit vindt u op 
www.snn.nl/OP-EFRO.  

 
Categoriseringstabel 
In bijlage 3 vindt u de categoriseringstabel. Deze tabel geeft een indicatie van toe te passen 
correctiepercentages op de door u gedeclareerde kosten indien bevindingen zijn 
geconstateerd. 
 
Vragen? 
Als u naar aanleiding van deze verleningsbeschikking vragen heeft, dan kunt u terecht bij de 
behandelaar van uw project Peter Postma via 050-2068185 of valorisatie@snn.nl. Hij neemt 
binnenkort contact met u op voor het inplannen van een startbijeenkomst met alle 
projectpartners waarin onder andere de verleningsbeschikking en de van toepassing zijnde 
voorwaarden verder worden toegelicht. 
 
Uw project is bij ons bekend onder projectnummer OPSNN0378. Wij verzoeken u in alle 
correspondentie naar aanleiding van deze verleningsbeschikking, het kenmerk, de genoemde 
projectnaam en het projectnummer te vermelden.  
 
Tot slot wensen wij u veel succes bij de uitvoering van het project! 
 
Hoogachtend,  
 
het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
 
 
 
 
F.J. Paas          
Voorzitter       
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Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u bezwaar maken. Het bezwaar moet 
binnen de termijn van zes weken, die begint te lopen na de dag van verzending, door ons 
zijn ontvangen. Dit bezwaarschrift moet opgestuurd worden naar het Dagelijks Bestuur van 
het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 779, 9700 
AT te Groningen.  
 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: 
a) de naam en het adres van de indiener; 
b) de dagtekening; 
c) een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en het 

projectnummer; 
d) de (aankondiging van de) gronden van het bezwaar. 
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Bijlage 1:  Onderbouwing puntenscore beoordelingscriteria 
 

a Bijdrage aan de doelstellingen van het OP Score 

Max. 

score 

  

Voldoende (valorisatie) = 20 punten  

 
Hierbij is met name gelet op: 
− De mate waarin het project bijdraagt aan de specifieke doelstelling “Vergroting 

weerstandsvermogen door voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig 
herstel van de economie” het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord 
Nederland;  

− De mate waarin en de wijze waarop de projectactiviteiten aansluiten bij: 
• Kennisontwikkelingsprojecten gericht op kennisontwikkeling, zijnde een 

onderzoeksproject of een andersoortig project waarin kennisontwikkeling 
centraal staat, of; 

• Valorisatieprojecten, waaronder wordt verstaan: Innovatietrajecten, gericht 
op ontwikkeling van nieuwe producten, concepten, technologieën en 
diensten, of; Testen van innovatieve toepassingen in de praktijkomgeving 
gericht op valorisatie van nieuwe technieken; 

− In hoeverre de fase(n) van de innovatieketen waarin de projectactiviteiten van 
valorisatieprojecten zich bevinden zitten in de TRL-levels 5, 6 en 7. Of in hoeverre 
de fase(n) van de innovatieketen waarin de projectactiviteiten van 
kennisontwikkelingsprojecten zich bevinden zitten in de TRL-levels 3 en 4. Dit 

naar analogie van het Technology Readiness Level (TRL) model, zoals beschreven 
in sectie 1.1 van het OP EFRO.  

− De mate waarin het project een bijdrage levert aan de transities uit de RIS3 
2021-2027. 

 

Toelichting beoordeling van de deskundigencommissie:  
- Op de Energiecampus Leeuwarden ontwikkelen de projectpartners een installatie 

om mest en andere bio-grondstoffen te verwerken tot circulaire producten. De 
projectpartners hebben in de afgelopen jaren veel kennis opgedaan met de 
productie van groene meststoffen uit dierlijke mest en agrarische reststromen. 
Het doel van het valorisatieproject is om verdere stappen te zetten en de 
nutriëntenkringloop te sluiten door middel van het opzetten van een pilot en deze 
te testen in een praktijkomgeving. Er is sprake van een ‘innovatietraject’ gericht 
op de ontwikkeling van een nieuw productieproces, en het testen van deze 
innovatieve toepassingen in een reële omgeving gericht op valorisatie van nieuw 
technieken. 

- De projectpartners pogen de toeleveringsketen van meststoffen en mineralen om 
te zetten tot een lokale logistieke keten met minder externe risico’s. Door het 
regionale mestoverschot om te zetten tot groene meststof voor de regio wordt 
een goede bijdrage geleverd aan de transitiedoelstelling “Van lineaire naar 
circulaire economie”.  

- De ontwikkelingen in het project passen goed bij de bestaande activiteiten van 
de projectpartners en biedt kansen voor het opzetten van een lokale 
dienstverlening en afzetmarkt en draagt daarmee bij aan de specifieke 
doelstelling “vergroten weerstandsvermogen door voorbereiding van een groen, 
digitaal en veerkrachtig herstel van de economie”. Daarentegen maakt één 
projectpartner het overgrote deel van de projectkosten en wordt een groot 
bedrag aan subsidie aangevraagd. Dit is van invloed op de mate waarin het 
project bijdraagt aan de programmadoelstellingen. 

- De projectactiviteiten sluiten aan bij de ontwikkelstadia die binnen de 
Uitvoeringregeling OP EFRO worden beoogd (ontwikkeling en testen groene 
meststoffen en organische bodemverbeteraar), maar omvatten ook activiteiten 
welke binnen een valorisatieproject reeds voltooid en bekend kunnen zijn 
(technische en economische haalbaarheidsanalyses, regionale bemestings- en 
bodemverbeteraar behoefte).  

 

Op basis van het bovenstaande scoort het project op dit onderdeel ‘voldoende’. 
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b Mate van innovativiteit 

 

  

  

Goed (valorisatie) = 20 punten 

 
Hierbij wordt bij valorisatieprojecten met name gelet op de elementen: 
− Hoe vernieuwend is het resultaat van het project (product, dienst of proces)? 

Gaat het om iets nieuws of een nieuwe toepassing van iets bestaands? Hoe 
verschilt de innovatie van reeds bestaande producten/diensten? 

− Hoe verhoudt de innovatie zich tot (inter-)nationale ontwikkelingen? 
− Is er sprake van een cross-over tussen bedrijven uit diverse sectoren? 

 
Hierbij wordt bij kennisontwikkelingsprojecten met name gelet op de elementen: 

− De mate van innovativiteit van de kennis die het project oplevert; 
− Hoe de nieuwe kennis zich verhoudt tot (inter-)nationale ontwikkelingen; 
− De wijze en mate van kennisinbreng- en uitwisseling door de partners binnen het 

project; 
− De betrokkenheid van relevante (kennis)partijen. 

 

Toelichting beoordeling van de deskundigencommissie:  
- Het project is helder omschreven en richt zich op het omzetten van regionale 

reststoffen naar een groene meststof ter vervanging van (kunst)mest voor 
specifiek gebruik in de regio. Het project is zeer relevant voor de terugdringing 
van CO2-uitstoot en trendsettend voor de kringlooplandbouw in Noord-Nederland. 
Er zijn verschillende initiatieven welke proberen om digestaat te verwaarden tot 
groene meststof of bodemverbeteraar. Onderhavig project combineert deze 
ontwikkelingen met verdere ontwikkelingen in precisie landbouw. 

- Het project is internationaal onderscheidend en heeft een goede combinatie van 
projectpartners en aanwezige know-how voor de uitvoering. Hoewel de 
academische inbreng in de vorm van projectpartners ontbreekt hebben de 
projectpartners er wel voor gekozen om relevante kennispartijen te betrekken bij 
het project en deze als derden in te huren. Er is sprake van een cross-over tussen 
elkaar aanvullende partijen uit de agro sector. 

- Het project kent veel risico’s welke de haalbaarheid van het project beïnvloeden. 
Een geslaagd project zal echter een wezenlijke bijdrage leveren bij het sluiten 
van de keten van mestverwerking en het oplossen van veel agro problemen. 

 

Op basis van het bovenstaande scoort het project op dit onderdeel ‘goed’. 

 

 

 

 

20 
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c Kwaliteit van de businesscase   

  

Voldoende (valorisatie) = 25 punten 

 
Hierbij wordt bij valorisatieprojecten met name gelet op de elementen: 
− Wat is de (potentiële) economische waarde van de projectresultaten? 
− Welke marges verwacht u te kunnen hanteren op uw product? 
− Welke markten en welk marktaandeel verwacht u te kunnen behalen met de 

projectresultaten? 
− Wat zijn de commerciële risico’s en externe factoren? En wat is de aanpak om 

deze risico’s te hanteren? 
− Welke stappen moeten worden doorlopen na afloop van het project tot aan de 

marktintroductie? 
− Hoe financiert iedere deelnemer zijn aandeel in de projectkosten, zowel de 

bijdrage in cash als de bijdrage in uren in relatie tot de reguliere bedrijfsvoering? 
En hoe financiert iedere deelnemer zijn aandeel in de kosten tot en met de 
marktintroductie? 

− Hoe wordt omgegaan met het intellectuele eigendom van de projectresultaten? 
En welke afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de projectresultaten? 

− Waarom bent u bereid om uw eigen bijdrage in dit project te stoppen? Koppel uw 
bereidheid om deze stap te zetten aan de risico’s en perspectieven van de 
projectresultaten. 
 

Hierbij wordt bij kennisontwikkelingsprojecten met name gelet op de elementen: 

 

 

 

25 
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− De haalbaarheid van de realisatie van het project in relatie tot de risico’s; 
− De mate van perspectief op concrete vermarkting (op termijn) van de kennis die 

binnen het project wordt ontwikkeld (koppeling met opvolgende 
valorisatietraject(en); 

− Hoe wordt omgegaan met het intellectuele eigendom van de projectresultaten? 
En welke afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de projectresultaten? 

− De mate waarin en reden waarom elke aanvrager bereid is een eigen bijdrage in 
dit project te stoppen. De bereidheid om deze stap te zetten gekoppeld aan de 
risico’s en perspectieven van de projectresultaten. 
 

Toelichting beoordeling van de deskundigencommissie:  
- De businesscase is helder opgezet en beschrijft kwalitatief en kwantitatief de 

commerciële voordelen voor agrariërs welke kostenposten kunnen omzetten tot 
besparingen in de aanschafkosten van kunstmest. De terugverdiencase wordt 
uitgebreid toegelicht. 

- De risico’s voor marktintroductie zijn goed beschreven maar zijn wel zorgelijk. 
Het slagen van de businesscase hangt af van de onzekerheden met betrekking 

tot de haalbare kwaliteit, (lokale) toepassingswaarde en prijs van de beoogde 
groene meststoffen t.o.v. de huidige alternatieven. Ook de acceptatiegraad van 
de potentiële gebruikers en afhankelijkheid van de regelgeving (die zal worden 
tegengewerkt door de kunstmestindustrie) maken het project commercieel 
moeilijk haalbaar. Een strategie voor de verdere uitrol van de technologie 
ontbreekt. 

- Bewustwording is een belangrijk onderdeel om de afzetmarkt te overtuigen van 
het behoud van een sterke agrarische sector welke zich inzet voor en bijdraagt 
aan duurzaamheidsambities. De gekozen samenwerkingspartners zijn voor het 
bewerken en bereiken van de markt zeer goed, maar met de benoemde risico’s 
hebben zij een uitdagende opdracht. 

 

Op basis van het bovenstaande scoort het project op dit onderdeel ‘voldoende’.

  

d Kwaliteit van de aanvraag Score 

Max. 

score 

 n.v.t. n.v.t. 

 

n.v.t. 

e Duurzame ontwikkeling Score 

Max. 

score 

  

Goed = 15 punten 

 
Hierbij wordt getoetst of het project voldoet aan de waarborging van gelijke kansen 
en voorkoming van discriminatie en of het project geen negatieve effecten op het 
milieu kent. 
Verder wordt gelet op de mate waarin het project een onderscheidende bijdrage levert 

op het gebied van duurzaamheid. Elementen die een project onderscheidend kunnen 
maken op het gebied van duurzaamheid kunnen zijn: 
Ten aanzien van het aspect ‘people’: 
- De investering die wordt gedaan en de resultaten die worden beoogd in de 

opleiding en ontwikkeling van mensen; 
- De bijdrage aan arbeidsvitaliteit, gezondheid en sociale mobiliteit van mensen;  
- De werkgelegenheid die wordt gegenereerd, bijvoorbeeld voor hoger opgeleiden, 

lager opgeleiden  en mensen met beperkingen, of een afstand tot de 
arbeidsmarkt; 

- De maatschappelijke impact. 
Ten aanzien van het aspect ‘planet’: 
- De bijdrage aan CO2-reductie en reductie van overige broeikasgassen; 
- De bijdrage aan energiebesparing en/of de omschakeling naar schone energie; 
- De bijdrage aan het verminderen van grondstofgebruik en watergebruik 
- De omgang met afval en restmaterialen; 
- De impact op het omringende ecosysteem en de omringende ruimte en 

leefomgeving. 
Ten aanzien van het aspect ‘profit’: 
- De bijdrage aan regionale bewustwording, over de noodzaak van en het streven 

naar een circulaire en inclusieve economie; 

 

15 

 

 

15 
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- De bijdrage aan de profilering van het bedrijf als een sociaal en duurzaam / 
maatschappelijk verantwoorde onderneming; 

- De manier waarop  de onderneming zich maatschappelijk verantwoordt. 

 

Toelichting beoordeling van de deskundigencommissie:  

Het project voldoet aan de waarborging van gelijke kansen en voorkoming van 

discriminatie en het leidt, bij succes, tot significante bijdragen aan een verbeterd 

milieu. 

 

People: 
- Het project biedt nieuwe werkgelegenheid en leidt tot anders denken en zo tot 

anders handelen. Het project heeft direct invloed op de agrarische sector en heeft 
maatschappelijke impact op het in praktijk brengen van de circulaire economie. 

Planet: 
- Een geslaagd project draagt bij aan minder uitstoot en een gezondere bodem. Bij 

uitstek draagt het project bij aan het aspect planet door de bijdrage aan de 
duurzame ontwikkeling van de landbouw en energiegebruik. 

Profit: 
- Een geslaagd project biedt nieuwe kansen voor individuele agrariërs, de sector 

en Noord-Nederland. 

 

Op basis van het bovenstaande scoort het project op dit onderdeel ‘goed’.  

 

  

TOTALE SCORE  

 

 

80 

 

100 
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Bijlage 2:  AGVV-tabel 
 

In artikel 25 van de AGVV zijn maximale staatssteunpercentages opgenomen voor 
verschillende typen activiteiten. Omdat de steun op grond van artikel 25 van de AGVV 
geoorloofd wordt verstrekt zijn deze percentages van belang voor uw project.  
Op basis van uw aanvraag hebben wij hetgeen u heeft aangegeven uitgewerkt in een tabel 
om aan te geven welke maximale steunpercentages per projectpartner en per activiteit van 
toepassing zijn. In de verdeling is rekening gehouden met de door u te vervullen voorwaarde 
om de projectresultaten ruim te verspreiden. Per projectpartner kan niet meer steun 
gegeven worden dan in de tabel hieronder is aangegeven.  
Bij de vaststelling van de subsidie zal op basis van de gerealiseerde kosten per type activiteit 
en per projectpartner deze tabel nogmaals worden ingevuld om te bepalen of de subsidie 
kan worden vastgesteld op basis van artikel 3 lid 2 van de Uitvoeringsregeling of dat lid 3 van 
datzelfde artikel tot een beperking van lid 2 leidt.  
 

 
 

 

Type organisatie:  kleine onderneming  

Werk-

pakket

Staatssteun 

categorie  Begrote kosten 

Maximale 

steunpercentage

 Maximale 

overheidssteun 

1

AGVV art.25 

experimentele 

ontwikkeling 

61.250,00€             60% 36.750,00€              

2

AGVV art.25 

experimentele 

ontwikkeling 

 €       1.736.250,00 60%  €        1.041.750,00 

3

AGVV art.25 

experimentele 

ontwikkeling 

 €          201.200,00 60%  €           120.720,00 

4

AGVV art.25 

experimentele 

ontwikkeling 

 €            69.700,00 60%  €             41.820,00 

Totale kosten: 2.068.400,00€        Totale steunruimte: 1.241.040,00€         

60,0%Maximale steunpercentage totaal:

Bio LNG ECL B.V.

Type organisatie:
 middelgrote 

onderneming  

Werk-

pakket

Staatssteun 

categorie  Begrote kosten 

Maximale 

steunpercentage

 Maximale 

overheidssteun 

1

AGVV art.25 

experimentele 

ontwikkeling 

30.672,00€             50% 15.336,00€              

2

AGVV art.25 

experimentele 

ontwikkeling 

 €            17.800,00 50%  €               8.900,00 

3

AGVV art.25 

experimentele 

ontwikkeling 

 €          180.944,00 50%  €             90.472,00 

4

AGVV art.25 

experimentele 

ontwikkeling 

 €            36.840,00 50%  €             18.420,00 

Totale kosten: 266.256,00€           Totale steunruimte: 133.128,00€            

50,0%Maximale steunpercentage totaal:

DLV Rundvee Advies B.V.
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Type organisatie:
 middelgrote 

onderneming  

Werk-

pakket

Staatssteun 

categorie  Begrote kosten 

Maximale 

steunpercentage

 Maximale 

overheidssteun 

1

AGVV art.25 

experimentele 

ontwikkeling 

-€                       50% -€                        

2

AGVV art.25 

experimentele 

ontwikkeling 

 €              8.960,00 50%  €               4.480,00 

3

AGVV art.25 

experimentele 

ontwikkeling 

 €            76.958,00 50%  €             38.479,00 

4

AGVV art.25 

experimentele 

ontwikkeling 

 €              3.688,00 50%  €               1.844,00 

Totale kosten: 89.606,00€             Totale steunruimte: 44.803,00€              

50,0%

Delphy B.V.

Maximale steunpercentage totaal:

Type organisatie:  kleine onderneming  

Werk-

pakket

Staatssteun 

categorie  Begrote kosten 

Maximale 

steunpercentage

 Maximale 

overheidssteun 

1

AGVV art.25 

experimentele 

ontwikkeling 

2.400,00€               60% 1.440,00€                

2

AGVV art.25 

experimentele 

ontwikkeling 

 €            12.000,00 60%  €               7.200,00 

3

AGVV art.25 

experimentele 

ontwikkeling 

 €            56.000,00 60%  €             33.600,00 

4

AGVV art.25 

experimentele 

ontwikkeling 

 €                       -   60%  €                        -   

Totale kosten: 70.400,00€             Totale steunruimte: 42.240,00€              

60,0%Maximale steunpercentage totaal:

Firma Wassenaar

Totale projectkosten: 2.494.662€             

Totale steunruimte project: 1.461.211€             

Maximale steunprecentage: 58,57%
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Bijlage 3:  Categoriseringstabel 
 

Categorisatie bevindingen EFRO programma’s 2014-2020 inclusief correctiepercentages 
 

Inleiding en toelichting 
Voor de programmaperiode 2014-2020 is als onderdeel van het beheer-- en controlesysteem een uniforme registratie en codering van bevindingen 
noodzakelijk. Een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot een tijdige signalering van systematische tekortkomingen en tijdig te kunnen anticiperen. 
 
De tabel is mede tot stand gekomen op basis van de richtsnoer van de Europese Commissie inzake correcties bij aanbestedingen [C(2013) 9527 van 19 
december 2013]. Waar nodig is deze aangepast en aangevuld op basis van nationale standpunten en inzichten uit jurisprudentie. 
 
Algemene disclaimer:  
• In beginsel zullen bij geconstateerde gebreken de aangegeven kortingen worden toepast. In bijzondere gevallen kan evenwel gebruik worden gemaakt 

van de inherente afwijkingsmogelijkheid zoals aangegeven in artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht. 
• Ingeval een tekortkoming c.q. geconstateerd gebrek zich slechts ten dele voordoet, is wel desbetreffende codering van toepassing maar zal de 

aangegeven korting naar rato worden toegepast. Dit geldt niet voor de tekortkomingen i.h.k.v. aanbestedingen (codes 3-B1 t/m 3-B24). Bij die 
tekortkomingen gelden altijd de genoemde kortingen. 

• Ingeval er ten aanzien van bepaalde uitgaven van een project meerdere bevindingen zijn geconstateerd, wordt enkel de hoogste van de desbetreffende 
kortingen toegepast1. Voor dezelfde fout kan niet tweemaal een correctie worden toegepast. 

• De ingangsdatum van deze versie is 1 september 2019, dat wil zeggen dat deze tabel van toepassing is op de tekortkomingen die sinds die datum 
worden/zijn ontdekt. 

 
Hoofdindeling: 
A. Het project / de financiering is niet conform Europese regels, alle A bevindingen zijn niet herleidbaar naar specifieke facturen/uitgavenposten 

binnen een project, maar hebben betrekking op het gehele project. 
B. De uitgaven zijn (mogelijk deels) niet conform Europese en nationale aanbestedingsregels. 
C. De uitgaven zijn niet conform Europese subsidiabiliteitsregels. 
D. De uitgaven zijn niet conform nationale regels. 
E. De uitgaven zijn niet conform de regels vanuit de specifieke OP’s/beleidsregels/uitvoeringsregelingen/beschikkingen. 
 
De opsomming van de bevindingen is niet limitatief. Op grond van voortschrijdend inzicht bij eerste- en tweedelijns controles in de programmaperiode 
kan uitbreiding nodig blijken. Omwille van het belang van alle partijen om met name systematische tekortkomingen tijdig en specifiek te kunnen detecteren 
is niet gekozen voor een te grote indikking of bundeling, hierdoor zou dit doel worden voorbij geschoten. 
 

 
1  Dit geldt niet voor kortingen die het gehele project betreffen. Maar enkel en alleen voor kortingen inzake bepaalde uitgaven van een project. 
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Rubr. Code Omschrijvingen Correctiepercentage of bedrag Bron 

A  Het project / de financiering is niet conform Europese regels 
(*) 3-A1 Er is sprake van ongeoorloofde staatsteun.  100% van de projectkosten in het project 

waarop de ongeoorloofde steun 
betrekking heeft2. 

Verdrag betreffende 
de werking van de 
Europese Unie 
artikel 107  

(*) 3-A2 De gehele of gedeeltelijke projectadministratie ontbreekt waardoor er geen 
controlespoor is. 

100% van de projectkosten t.a.v. het 
gedeelte dat ontbreekt. 

Verordening 
1303/2013, artikel 
72, onder g 

 3-A3 De milieueisen zijn niet nageleefd. 0% tot 100%3. Verordening 
1303/2013artikel 8; 
specifiek zijn 
relevant: 
85/377/EEC; 
90/313/EEC; 
79/409/EEC; 
2000;60/EC; 
2006/2/EC; 
1999/31/EC en 
2000/76/EC 

(*) 3-A4 Er is voor dezelfde kosten in het project al een bijdrage verleend uit een ander 
Europees fonds of uit een ander operationeel programma binnen het 
hetzelfde fonds. 

100% van  de kosten waarover al een 
bijdrage is verleend. 

Verordening 
1303/2013, artikel 
65, lid 11 

 3-A5 De subsidiabele uitgaven van een inkomsten genererend project zijn hoger 
dan de investeringskosten na aftrek van de actuele waarde van de netto 
inkomsten. 

100% van het verschil. Verordening 
1303/2013, artikel 
61, lid 2 

 
2  Dat wil zeggen dat als in een project aan meerdere instanties steun wordt verleend en de steun aan één van die instanties ongeoorloofd is, de correctie is: de totale 

subsidiabele kosten behorend bij c.q. ten behoeve van die ene instantie. 
3  De hoogte van het correctiepercentage is afhankelijk van redelijkheid & billijkheid, verwijtbaarheid en proportionaliteit. 
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Rubr. Code Omschrijvingen Correctiepercentage of bedrag Bron 

 3-A6 Het project voldoet niet aan de instandhoudingsverplichting. 20% - 100%, afhankelijk van de omvang 
en aard van de wijziging. Vervolgens naar 
rato van het aantal jaren4. 

Verordening 
1303/2013, artikel 
71 

 3-A7 De subsidiabele kosten zijn niet goed berekend. 100% van het foutief berekende bedrag. Verordening 
1303/2013 

 3-A8 Er is door de begunstigde niet voldaan aan de voorwaarden voor gelijke 
kansen. 

 Verordening 
1303/2013, artikel 7 

  a. De begunstigde heeft structureel niet voldaan aan de voorwaarden voor 
gelijke kansen. 

5% van de subsidiabele kosten van het 
project. 

 

  b. In alle andere (incidentele) gevallen. Nader te bepalen5.  

 
 

B  De uitgaven zijn (mogelijk deels) niet conform Europese en nationale aanbestedingsregels 
(*) 3-B1 De opdracht is niet gepubliceerd 

  
Hieronder valt ook het onrechtmatig gebruik van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging (directe 
gunning). 

100% van de opdracht indiende opdracht 
niet is gepubliceerd volgens de juiste 
procedures en ook niet op andere wijze 
openbaar is gemaakt. 

Bronnen bevinding 
3-B1 tot en met 3-
B24: 

• Guidelines for 
determining 
financial 
corrections to be 
made to 
expenditure 

 25% van de opdracht indien de opdracht 
niet is gepubliceerd volgens de juiste 
procedures, maar wel op een dusdanige 
wijze openbaar is gemaakt dat 
gegadigden in andere lidstaten tijdig 
hebben/hadden kunnen reageren6. 

 
4  Dat wil zeggen, dat indien de instandhoudingsplicht een periode van 5 jaren na betaling van het eindbedrag aan de eindbegunstigde betreft en die verplichting na 3 

jaar is geschonden, dan betreft correctie 2/5de deel . 
5  De hoogte van het correctiepercentage is afhankelijk van redelijkheid & billijkheid, verwijtbaarheid en proportionaliteit. 
6  De opdracht is dusdanig openbaar gemaakt dat een in een andere lidstaat gevestigde onderneming toegang krijgt tot de relevante informatie over de opdracht 

voordat deze wordt gegund, zodat zij desgewenst haar belangstelling voor die opdracht kan tonen. Dit is het geval wanneer (i) de opdracht nationaal is gepubliceerd 
volgens nationale regelgeving en/of (ii) de basisnormen voor het plaatsen van opdrachten – cf sectie 2.1 van interpretatieve mededeling 006/C179/02 - zijn 
nageleefd  
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  a. Nationale openbare opdracht is gegund zonder te zijn gepubliceerd op 
         TenderNed. 

25% van de opdracht indien er 1 offerte 
is opgevraagd, 10% bij 2 offertes en 5% 
bij 3 of meer offertes. 

financed by the 
for non-
compliance with 
the applicable 
rules on public 
procurement, 
C(2019) 3452 

• De arresten van 
het Europese 
Hof van Justitie 
ter zake 

  b. Bij meervoudig onderhandse opdracht zijn te weinig (minder dan drie) 
offertes opgevraagd. 

10% bij 2 te weinig en 5% bij 1 te weinig. 

(*) 3-B2 Kunstmatige splitsing van de opdracht en daardoor niet gepubliceerd. 
 
Dit geldt ook voor opdrachten onder de Europese drempel, waar door 
kunstmatige splitsing overschrijding van nationale drempels voor openbaar 
aanbesteden is vermeden. 
 
Arresten: C-574/10 Commissie/Duitsland 
T-358/08 Spanje/Commissie 
T-384/10 Spanje/Commissie 

100% van de opdracht indien de 
opdracht door kunstmatige splitsing niet 
is gepubliceerd volgens de juiste 
procedures én ook niet op andere wijze 
openbaar is gemaakt. 

  25% van de opdracht indien sprake is van 
kunstmatige splitsing, maar de opdracht 
wel op een dusdanige wijze openbaar is 
gemaakt dat gegadigden tijdig 
hebben/hadden kunnen reageren. 

 3-B3 De aanbestedende dienst kan onvoldoende onderbouwen waarom de 
opdracht niet is gegund in de vorm van afzonderlijke percelen. 

5% van de opdracht. 

 3-B4 Niet-naleving van de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen en/of 
voor ontvangst van verzoeken tot deelname. De geboden termijn was korter 
dan de minimaal toegestane7. 
 
Of 
 
Het niet verlengen van de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen, 
wanneer aanzienlijke wijzigingen in de aanbestedingsdocumenten zijn 
doorgevoerd. 

100% van de opdracht indien de geboden 
termijn ≥ 85% korter is dan de eigenlijke 
termijn of ≤ 5 dagen is. 

25% van de opdracht indien de geboden 
termijn ≥ 50% (maar minder dan 85%) 
korter is dan de eigenlijke termijn 

10% van de opdracht indien de termijn 
≥30% (maar minder dan 50%) korter is of 
indien de termijnen niet zijn verlengd bij 
significante wijziging van de 
documenten. 

5% indien de verkorting van de termijn < 
30%. 

 
7  Deze termijnen zijn van toepassing voor de openbare en niet openbare procedure en de mededingingsprocedure met onderhandeling 
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 3-B5  Onvoldoende tijd voor potentiële inschrijvers/gegadigden om 
aanbestedingsstukken te verkrijgen. De geboden tijd was korter dan de 
termijn zoals aangegeven in de aanbestedingsdocumenten. 
 
Of 
 
Er waren beperkingen voor potentiële inschrijvers/gegadigden om de 
aanbestedingsdocumenten te verkrijgen. 

25% van de opdracht indien de geboden 
tijd ≤ 5 dagen is of wanneer helemaal 
geen rechtstreekse, volledige en 
kosteloze toegang tot de 
aanbestedingsdocumenten is verstrekt8.   

10% wanneer de geboden termijn ≤50% 
is van de eigenlijke inschrijftermijn. 

5% indien de geboden termijn tussen de 
50 en 80% van de eigenlijke 
inschrijftermijn bedroeg. 

 3-B6 De verlenging van termijnen voor inschrijving en/of voor ontvangst van 
verzoeken tot deelname is niet (correct) gepubliceerd. 
 
Of 
 
Er heeft geen verlenging van termijnen voor inschrijving en/of voor ontvangst 
van verzoeken tot deelname plaatsgevonden. 
 

10%van de opdracht indien de 
oorspronkelijke termijnen cf. de van 
toepassing zijnde regels waren, maar de 
verlenging niet volgens de juiste 
procedures is gepubliceerd én ook niet 
op andere wijze openbaar is gemaakt; 
Of indien de termijnen niet zijn verlengd 
wanneer potentiële inschrijver tijdig 
aanvullende informatie heeft opgevraagd 
en deze niet minimaal 6 dagen (4 dagen 
bij versnelde procedures) voor het 
aflopen van de inschrijftermijn is 
verstrekt 

5% van de opdracht indien de 
oorspronkelijke termijnen cf. de van 
toepassing zijnde regels waren, maar de 
verlenging niet is gepubliceerd volgens 
de juiste procedures, maar wel op 
andere wijze openbaar is gemaakt. 

 
8  Dit wordt gezien als serieuze fout, behalve in gevallen waar aan de voorwaarden van paragraaf 2 en 3 van artikel 53 lid 1 van 2014/24/EU wordt voldaan. Dan wordt 

geen correctie toegepast 
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 3-B7 Er is ten onrechte gebruik gemaakt van de mededingingsprocedure met 
onderhandeling of concurrentiegerichte dialoog, omdat het geen geval betreft 
als bedoeld in de richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU of 2014/25/EU. 

25% van de opdracht indien ten onrechte 
gebruik is gemaakt van deze procedure. 

10% van de opdracht indien volledige 
transparantie is verzorgd (inclusief een 
motivatie voor het gebruik van de 
procedure in de stukken), er geen 
beperkingen zijn gesteld aan het aantal 
inschrijvers bij eerste inschrijving en 
gelijke behandeling van de inschrijvers 
tijdens de onderhandelingen was 
gewaarborgd. 

 3-B8 Onjuiste toepassing van elektronische- en samengestelde 
aanbestedingsprocedures, zoals een raamovereenkomst, dynamisch 
aankoopsysteem, elektronische veiling en centrale inkoop. 

25% van de opdracht indien de onjuiste 
toepassing ertoe heeft geleid dat de 
opdracht is gegund aan een andere partij 
dan wanneer de procedure was gevolgd9.  

10% van de opdracht indien de 
procedure niet is gevolgd en dit heeft 
mogelijk een ontmoedigend effect gehad 
op potentiële inschrijvers. 

 3-B9 In de aankondiging waren niet alle selectie- en/of gunningscriteria (incl. de 
weging), of niet alle contractvoorwaarden of niet alle technische specificaties 
opgenomen. 
 
Of 
 
De gunningscriteria (incl. de weging) zijn onvoldoende beschreven. 
 
Of 
 
Verduidelijkingen of aanvullende informatie is niet verstrekt/gepubliceerd. 
 

25% van de opdracht indien de selectie- 
en/of gunningscriteria (inclusief weging) 
niet waren vermeld in de aankondiging of 
het bestek. 

10% van de opdracht indien:  
- de contractvoorwaarden of technische 
specificaties niet waren vermeld in de 
aankondiging of het bestek;  
- de gunningscriteria (incl. weging) waren 
onvoldoende beschreven in de 
aankondiging/bestek, waardoor de 
mededinging is beperkt10;  

 
9  Als de onjuiste toepassing van de regels bestaat uit het niet publiceren van de opdracht dan volgt de correctie op basis van 3-B1 
10  Tenzij de gunningscriteria (incl. weging) op verzoek van gegadigden in voldoende mate zijn toegelicht vóór het verstrijken van de inschrijftermijn  
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Arresten: ECJ-07/2016 Dimarso 
 ECJ-11/2010 COM vs Ierland 
 ECJ-01/2008 Lianakis 

- De verduidelijking/nadere informatie 
m.b.t. selectie- en gunningscriteria is niet 
gepubliceerd of niet aan alle inschrijvers 
verstrekt. 

(*) 3-B10 In de aankondiging of aanbestedingsstukken waren discriminerende 
uitsluitings-, selectie- en/of gunningscriteria opgenomen of discriminerende 
contractvoorwaarden of technische specificaties opgenomen, waardoor 
ondernemingen op basis van onterechte nationale, regionale of lokale 
voorkeuren ontmoedigd zijn om in te schrijven (bijv.: de verplichting om reeds 
een vestiging of vertegenwoordiging in het land of de regio te hebben en de 
eis om ervaring of apparatuur in het land of de regio te hebben). 

25% van de opdracht indien potentiële 
inschrijvers mogelijk zijn ontmoedigd om 
in te schrijven.  

10% van de opdracht indien minimale 
mededinging toch is gewaarborgd omdat 
meerdere inschrijvingen zijn 
geaccepteerd die aan de selectiecriteria 
voldeden. 

 3-B11 Selectiecriteria, gunningscriteria, contractvoorwaarden en/of 
uitsluitingsgronden zijn niet discriminerend in de zin van 3-B10, maar 
beperken toch de toegang voor potentiële inschrijvers. 
 

25% van de opdracht wanneer 
- de geschiktheidseisen overduidelijk niet 
in verhouding staan tot de opdracht of 
- wanneer de uitsluitingsgronden, 
selectie-/gunningscriteria of 
contractvoorwaarden ertoe hebben 
geleid dat slechts één partij kon 
inschrijven en dit niet kan worden 
gerechtvaardigd o.b.v. het specifieke 
technische karakter van de opdracht. 

10% van de opdracht indien toegang tot 
inschrijving wordt beperkt, bijvoorbeeld:  
- wanneer de geschiktheidseisen wel 
relevant zijn, maar niet in verhouding 
staan tot de opdracht of 
- wanneer bij de evaluatie van 
inschrijvers/gegadigden selectiecriteria 
als gunningscriteria zijn gehanteerd, of 
- wanneer specifieke (handels)merken of 
standaarden vereist waren11. 

 
11  Zonder dat vergelijkbare (handels)merken ook zijn toegestaan door vermelding van “or equivalent” (“of gelijkwaardig”)  
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5% van de opdracht indien beperkende 
criteria/voorwaarden/specificaties zijn 
gesteld, maar minimale mededinging 
toch gewaarborgd was, omdat meerdere 
inschrijvingen zijn geaccepteerd die aan 
de selectiecriteria voldeden. 

 3-B12 De omschrijving in de aankondiging en/of het bestek was dermate gebrekkig 
dat de potentiële inschrijvers/gegadigden het voorwerp van de opdracht niet 
konden vaststellen12, met mogelijk effect op beperking van de mededinging. 
 
Arresten: C-340/02 COM/Frankrijk EU:C:2004:623 en C-299/08 COM/Frankrijk 
EU:C:2009:769 
C-423/07 Commissie/Spanje 

10% van de opdracht. 
 

 3-B13 Het bestek (bijv. de technische specificaties) stelt beperkingen aan het gebruik 
van onderaannemers voor een deel van de opdracht uitgedrukt als een 
percentage van de opdracht, zonder de geschiktheid van potentiële 
onderaannemers te beoordelen en zonder de wezenlijke aard van de taken in 
kwestie te noemen. 
 
Arresten: C-406/14, EU:C:2016:652 Wroclaw – Miasto na prawach powiatu, 
paragraaf 34 

5% van de opdracht. 
 

 3-B14 Selectiecriteria (of technische specificaties) zijn na de opening c.q. start van de 
aanbesteding - tijdens de selectiefase - aangepast of verkeerd toegepast, 
waardoor inschrijvers zijn geaccepteerd die niet zouden zijn geaccepteerd – of 
inschrijvers zijn afgewezen die niet zouden zijn afgewezen - als de 
gepubliceerde selectiecriteria zouden zijn gevolgd13. 

25% van de opdracht. 
 

 3-B15 Bij de beoordeling van inschrijvingen zijn andere gunningscriteria gehanteerd 
dan in de aankondiging of het bestek. 
 
Of 
 

25% van de opdrachtindien het afwijken 
van de gepubliceerde gunningscriteria 
een discriminerend effect heeft gehad 
(op basis van onterechte nationale, 
regionale of lokale voorkeuren). 

 
12  Tenzij (i) onderhandeling cf de verordening is toegestaan f (ii) het onderwerp van de opdracht is verduidelijkt na publicatie en is gepubliceerd op Tenderned  
13  Tenzij duidelijk kan worden aangetoond dat de afgewezen inschrijver sowieso de aanbesteding niet kon winnen en dat daarmee de financiële impact nihil was 
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Bij de beoordeling van inschrijvingen zijn aanvullende, niet gepubliceerde  
gunningscriteria gehanteerd. 
 
Arresten: C-532/06 Lianikis, EU:C:2008:40 paragraaf 43-44 en C/15, TNS 
Dimarso, paragraaf 25-36 

10% van de opdracht indien geen sprake 
was van een discriminerend effect. 

 3-B16 Gebrek aan transparantie over de beoordeling. De audit trail biedt 
onvoldoende onderbouwing voor de gunning van de opdracht. 

100% van de opdracht indien toegang tot 
de gunningsdocumenten wordt 
geweigerd 

25% van de opdracht indien het 
gunningsproces onvoldoende is 
vastgelegd om de juiste toepassing ervan 
te kunnen vaststellen. 

 3-B17 Onderhandeling tijdens de beoordelingsfase: 
 
De aanbestedende dienst heeft toegestaan dat een inschrijver/gegadigde zijn 
offerte mocht aanpassen14, waardoor het contract aan deze partij is gegund. 
 
Of 
 
Bij de openbare of niet-openbare procedure vonden tijdens de beoordeling 
onderhandelingen plaats met een of meer inschrijvers/gegadigden, waardoor 
de oorspronkelijke voorwaarden, zoals vastgelegd in de aankondiging of het 
bestek substantieel zijn veranderd. 
 
Of 
 
Bij concessieopdrachten heeft de aanbestedende dienst toegestaan dat een 
inschrijver/gegadigde tijdens onderhandelingen het onderwerp, de 
gunningscriteria en de minimale vereisten mocht aanpassen, waardoor de 
opdracht aan deze partij is gegund. 
 

25% van de opdracht.  
 

 
14  Tenzij de Verordening toelaat dat gegadigden hun inschrijving bij onderhandelingsprocedures en concurrentiegerichte dialoog aanvullen of toelichten  
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Arresten: C-324/14 Partner Apelski Dariusz, Eu:C:2016:2014 paragraaf 69 en C-
27/15 Pippo Pizzo EU:C:2016:404 en gevoegde arresten C-21/03 en C-34/03 
Fabricom EU:C:2005:127 

 3-B18 De betrokkenheid van een inschrijver/gegadigde bij de voorbereiding van de 
aanbestedingsprocedure heeft geleid tot vervalsing van de mededinging of 
een schending van de beginselen van non-discriminatie en transparantie. 
 
gevoegde arresten: C-21/03 en C-34/03 Fabricom EU:C:2005:127 

25% van de opdracht. 
 

 3-B19 In het kader van een mededingingsprocedure met onderhandeling zijn de 
oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht substantieel gewijzigd, 
waardoor een nieuwe opdracht had moeten worden gepubliceerd15. 

25% van de opdracht.  
 

 3-B20 Afwijzing van, gezien de opdracht, abnormaal lage inschrijver(s) zonder dat de 
aanbestedende dienst schriftelijk om uitleg heeft gevraagd over de door hem 
noodzakelijk geachte verduidelijkingen over de samenstelling van de 
desbetreffende offerte(s) of indien de aanbestedende dienst niet kan 
aantonen dat zij de reactie van de betreffende inschrijver(s) op de gevraagde 
uitleg heeft beoordeeld. 
 
gevoegde arresten: C-285/99 Lombardini en C286/99 Mantovani 
EU:C:2001:610 paragraaf 78-86 en arrest T-402/06 Spanje/COM 
EU:T:2013:445 paragraaf 91 

25% van de opdracht. 

(*) 3-B21 Er is sprake van een belangenconflict dat invloed heeft gehad op de uitkomst 
van de aanbestedingsprocedure (de opdracht is gegund aan de inschrijver in 
kwestie). 
 
Arresten: C-538/13 eVigilo EU:C:2015:166 paragraaf 31-47 

100% van de opdracht. 

 3-B22 Door een rechter, mededingingsautoriteit of andere daartoe bevoegde 
instantie,  is vastgesteld dat sprake is geweest van prijsafspraken/manipulatie 
van de aanbestedingsprocedure (Bid-rigging)16. 

100% van de opdracht indien een 
persoon binnen de aanbestedende dienst 
of het beheer- en controlesysteem de 
samenwerkende inschrijvers heeft 

 
15  Cf artikel 29(3) van 2014/24/EU mag bij deze procedure niet worden onderhandeld over minimumeisen en gunningscriteria. 
16  Er wordt geen correctie toegepast wanneer de samenwerkende inschrijvers geen hulp hebben gehad van personen binnen de aanbestedende dienst of het beheer- 

en controlesysteem en geen van de betreffende inschrijvers heeft de opdracht gekregen.   
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geholpen bij het binnenhalen van de 
opdracht. 

25% van de opdracht, wanneer alleen 
samenwerkende ondernemingen deel 
hebben genomen aan de 
aanbestedingsprocedure. 

10% van de opdracht indien de 
samenwerkende ondernemingen zonder 
hulp van persoon binnen de 
aanbestedende dienst of het beheer- en 
controlesysteem hebben gehandeld en 
een van deze ondernemingen de 
opdracht heeft binnengehaald. 

 3-B23 Wezenlijke wijziging van bestanddelen van de opdracht, zoals vastgelegd in de 
aankondiging of het bestek. 
 
1)  De opdracht is gewijzigd (inclusief vermindering van de scope) en er is ten 
onrechte geen nieuwe aanbestedingsprocedure gestart, m.a.w. de wijziging 
valt niet onder artikel 72 (1) van 2014/24/EU. 
 
N.B. Er is geen sprake van een onregelmatigheid met een financiële correctie 
wanneer: 
- de waarde van de wijziging onder de Europese aanbestedingsdrempel ligt,  
- de waarde van de wijziging minder is dan 10% van de oorspronkelijke 
opdrachtwaarde voor diensten en leveringen en minder dan 15% van de 
oorspronkelijke waarde voor werken, en de aard van de opdracht/ 
raamovereenkomst niet wijzigt. 
 
2)  Er sprake van een substantiële wijziging van bestanddelen van de opdracht 
(zoals de prijs, de aard van de werkzaamheden, de uitvoeringstermijn, de 
betalingsvoorwaarden en de gebruikte materialen) wanneer de aard van de 
opdracht door de betreffende wijziging materieel verschilt van de 

25% van de waarde van de opdracht plus 
eventuele extra waarde van de opdracht 
a.g.v. deze wijziging. 
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oorspronkelijke opdracht of raamovereenkomst. De verandering is in elk geval 
substantieel, wanneer het een wijziging cf artikel 72 (4) betreft, namelijk: 
- de wijziging voorziet in voorwaarden die, als zij deel van de aanvankelijke 
aanbestedingsprocedure hadden uitgemaakt, de toelating van andere dan de 
aanvankelijk geselecteerde gegadigden en de gunning van de opdracht aan 
een andere inschrijver mogelijk zouden hebben gemaakt dan wel bijkomende 
deelnemers aan de aanbestedingsprocedure zouden hebben aangetrokken; 
- de wijziging verandert het economische evenwicht van de opdracht of de 
raamovereenkomst ten gunste van de opdrachtnemer op een wijze die niet is 
voorzien in de oorspronkelijke opdracht of raamovereenkomst; 
- de wijziging leidt tot een aanzienlijke verruiming van het toepassingsgebied 
van de opdracht of raamovereenkomst; 
- een nieuwe aannemer in de plaats is gekomen van de aannemer aan wie de 
aanbestedende dienst de opdracht aanvankelijk had gegund in andere dan de 
in lid 1, onder d), genoemde gevallen. 
 
Arresten: C-496/99P Succhi di Frutta EU:C:2004:236 paragraaf 116 en 118 
C-454/06 Pressetext EU:C:2008:351 
C-340/02 COM/Frankrijk EU:C:2004:623 
C-91/08 Wall AG EU:C:2010:182 

  Wanneer de substantiële wijziging van de opdracht bestaat uit een prijsstijging 
die meer dan 50% van de oorspronkelijk gegunde opdrachtwaarde bedraagt.  

25% van de oorspronkelijke 
opdrachtwaarde. Vermeerderd met 
100% van de aan de wijziging 
gerelateerde prijsstijging. 

 3-B24 Indien de onregelmatigheid slechts van formele aard is, zonder (mogelijke) 
financiële gevolgen. 

0%. 
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C  De uitgaven zijn niet conform de Europese subsidiabiliteitsregels 
 3-C1 De uitgaven van projecten / stortingen in fondsen zijn buiten de 

programmaperiode gemaakt en / of betaald.  
100% van de kosten. Verordening 1303/2013,  

Artikel 41, 
artikel 65, lid 2 
en art 67 lid 1. 

 3-C2 De uitgaven betreffen (debet)rente.  100% van de kosten. Verordening 1303/2013, artikel 
69, lid 3, onder a 

 3-C3 De gedeclareerde grondkosten overschrijden de 10% van de totale 
voor steun in aanmerking komende uitgaven. 

100% van de overschrijding. Verordening 1303/2013, artikel 
69, lid 3, onder b 

 3-C4 De uitgaven betreffen terugvorderbare BTW, zoals terugvorderbaar 
vanuit het BTW compensatiefonds. 

100% van de kosten. Verordening 1303/2013, artikel 
69, lid 3, onder c 

 3-C5 Er is niet voldaan aan de publiciteitsvoorwaarden door de 
begunstigde. 

 Verordening 1303/2013, artikel 
115, lid 3 

  a.  De begunstigde heeft de permanente plaquette niet zichtbaar 
aangebracht c.q. de permanente plaquette voldoet niet aan de 
daaraan gestelde eisen. 

2% van de subsidiabele kosten van het 
project. 

Verordening 1303/2013, bijlage 
XII, paragraaf 2.2, onder 5 
Verordening 821/2014, artikel 
3, 4 en 5 

  b.  De begunstigde heeft tijdens de uitvoering van het project het 
bord niet opgesteld c.q. het bord voldoet niet aan de daaraan 
gestelde eisen. 

2% van de subsidiabele kosten van het 
project. 

Verordening 1303/2013, bijlage 
XII, paragraaf 2.2, onder 4 en 5 
Verordening 821/2014, artikel 
3, 4 en 5 

  c.  De begunstigde heeft deelnemers (zijnde natuurlijke personen) 
aan een concrete actie niet op de hoogte gesteld van 
medefinanciering vanuit EFRO. 

2% van de subsidiabele kosten van het 
project. 

Verordening 1303/2013, bijlage 
XII, paragraaf 2.2, onder 3 
Verordening 821/2014, artikel 
3, 4 en 5 

  d.  De begunstigde heeft tijdens de uitvoering van het project niet 
voldaan aan het bepaalde inzake de website  en/of de affiche niet op 
een voor het publiek goed zichtbare plek opgehangen. 

0-2% van de subsidiabele kosten van het 
project. Afhankelijk van de aard en 
omvang van het niet voldoen aan de 
bepalingen. 

Verordening 1303/2013, bijlage 
XII, paragraaf 2.2, onder 2 
Verordening 821/2014, artikel 
3, 4 en 5 

 3-C6 De gedeclareerde uitgaven stemmen niet overeen met de 
boekhoudkundige bewijsstukken en gegevens van de begunstigde. 

100% over het verschil. Verordening 480/2014, artikel 
27, lid 2, onder b 

 3-C7 De gedeclareerde uitgaven zijn niet, of niet volledig toereikend in 
overeenstemming met het principe van “Sound Financial 
Management”, zijnde dat voldaan dient te worden aan de principes 

100% over het verschil / indien het 
verschil niet te berekenen is, maximaal 
25% van de totale uitgave. 

Verordening 1046/2018 
(Financieel Reglement), artikel 
33. 
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van economie (binnen een toepasselijke tijd, passende hoeveelheid 
en kwaliteit tegen de beste prijs (dus niet te laat, te veel, verkeerde 
kwaliteit en/of te duur)), efficiency (een goede prijs-
prestatieverhouding) en effectiviteit (gericht op de specifieke doelen 
van het project en de beoogde resultaten). 

 3-C8 De aan bijdrage in natura toegekende waarde is hoger dan de 
marktwaarde. 

100% over het verschil. Verordening 1303/2013, artikel 
69, lid 1 onder b 

 3-C9 Een bewijsstuk van een onafhankelijke beoordeling en verificatie 
m.b.t. de bijdrage in natura ontbreekt.  
 
Indien sprake is van grond of onroerend goed, dan moet de waarde 
daarvan worden gecertificeerd door een onafhankelijke 
gekwalificeerde deskundige of een hiertoe gemachtigde officiële 
instantie.  

100% van de uitgaven  Verordening 1303/2013, artikel 
69, lid 1 onder c 

 3-C10 De aan de concrete actie betaalde overheidssteun die bijdrage in 
natura omvat, is aan het einde van de concrete actie hoger dan de 
totale subsidiabele uitgaven, exclusief bijdrage in natura.  

100% over het verschil. Verordening 1303/2013, artikel 
69, lid 1 onder a.  

 3-C11 Er is overheidssubsidie verleend voor de aanschaf van de 
afgeschreven activa. 

100% van de uitgaven. Verordening 1303/2013, artikel 
69, lid 2 onder d.  

 3-C12 Er zijn meer uren gedeclareerd voor een medewerker binnen de ESI 
fondsen, in één kalenderjaar (vanaf 2019), dan het aantal uren 
waarop het uurtarief is gebaseerd.  

100% van de te veel gedeclareerde 
uitgaven.  

Verordening 1303/2013, artikel 
68, bis, lid 1, onder 2. 
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D  De uitgaven zijn niet conform de nationale regels 
 3-D1 Het project is niet uitgevoerd conform het projectplan op basis 

waarvan subsidie is verstrekt. 
Objectief in geld uit te drukken afwijking. Artikel 5.2.9 van de REES  

 3-D2 Het project is niet tijdig afgerond en er is geen schriftelijke 
ontheffing aangevraagd. 

100% over het te laat gemaakte en/of 
betaalde deel. 

Artikel 5.2.9  van de REES  

 3-D3 Er is sprake van niet-subsidiabele kosten:   
  a. administratieve en financiële sancties en boetes; 100% van het niet subsidiabele deel. 

 
Artikel 1.15 van de REES  

  b. winstopslagen binnen een groep of samenwerkingsverband; 
  c. fooien en geschenken; 
  d. representatiekosten en -vergoedingen; 
  e. kosten van personeelsactiviteiten; 
  f. kosten van overboekingen en annuleringen; 
  g. gratificaties en bonussen; 
  h. kosten van outplacementtraject. 
 3-D4 De kosten zijn niet direct verbonden met de uitvoering van het 

project. 
100% van de kosten. Artikel 1.3 van de REES 

 3-D5 Urenstaten zijn niet in functiescheiding getekend en/of tijdigheid 
van ondertekening is niet vast te stellen 

  

  a. Autorisatie medewerker ontbreekt 5% van de betreffende kosten. Art. 1.4 van de REES 
(toelichting) 
 

  b. Autorisatie leidinggevende ontbreekt 5% van de betreffende kosten. 
  c. Tijdigheid onjuist of niet vast te stellen  5% van de betreffende kosten. 
 3-D6 De subsidiabele uitgaven zijn niet of onvoldoende onderbouwd met 

bewijsstukken: 
  

  a. Factuur ontbreekt of onvoldoende specifiek om project-
gerelateerdheid aan te tonen.  

Maximaal 100% van de betreffende 
kosten.  

 

  b. Prestatie niet of onvoldoende aangetoond.  Maximaal 100% van de betreffende 
kosten. 

 

  c. Betaling niet of onvoldoende aangetoond.  Maximaal 100% van de betreffende 
kosten. 

 

 3-D7 De kosten voor het IKS zijn niet juist berekend.   
  a. Het aantal gedeclareerde uren is onjuist. 100% van de foutief berekende kosten / 

de fout.  
Art. 1.4, lid 1, sub 3 van de 
REES. 

  b. Het IKS tarief is niet juist gehanteerd. 100% van de foutief berekende kosten / 
de fout.  

Art. 1.4, lid 1, sub 3, van de 
REES. 
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 3-D8 De loonkosten en / of de vaste percentages zijn niet goed berekend. 100% van de foutief berekende kosten / 
de fout. 

Art. 1.4, lid 1, van de REES.  

 3-D9 De forfaitaire opslag van 40% over de loonkosten is niet goed 
berekend. 

100% van de foutief berekende kosten / 
de fout. 

Art. 1.4, lid 1, b, van de REES. 

 3-D10 Het werkgeversdocument voor personen die een vast percentage 
van de tijd per maand aan een project werken, is niet correct: 

  

  a.  Het tarief is niet juist berekend. 100% van de foutief berekende kosten / 
de fout. 

Art. 1.4, lid 1, c, van de REES. 

  b.  Het document is niet volledig. Maximaal 100% van de betreffende 
kosten. 

Art. 1.4, lid 1, c, van de REES. 

 3-D11 De forfaitaire opslag van 20% over de bijdragen in natura, de 
afschrijvingskosten en de overige kosten, is niet goed berekend.  

100% van de foutief berekende kosten / 
de fout. 

Art. 1.4a, van de REES. 

 
 

E  De uitgaven zijn niet conform de regels vanuit de specifieke OP’s/beleidsregels/uitvoeringsregelingen/beschikkingen 
 3-E1 De uitgaven voldoen niet aan de gestelde eisen in de 

Subsidieregeling / Beleidsregel  of de beschikking tot 
subsidieverlening. 

100% van de betreffende kosten Afhankelijk van de betreffende 
beleidsregel(s) / 
uitvoeringsregeling(en) / 
beschikkingen. 

 3-E2 De uitgaven zijn buiten de in de Subsidieregeling / Beleidsregel   of 
de beschikking tot subsidieverlening gestelde subsidiabele periode 
gemaakt of betaald. 

100% van de betreffende kosten Afhankelijk van de betreffende 
beleidsregel(s) / 
uitvoeringsregeling(en) / 
beschikkingen. 
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