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INFORMATIE KOSTENSOORTEN 2021-2027 
Voor de programmaperiode 2021-2027 zijn – ten opzichte van de voorgaande programmaperiode – diverse nieuwe kostensoorten waar binnen het SNN mee kan worden 
gewerkt. Met name de kostensoorten waarbij wordt gewerkt met vaste tarieven of  vaste opslagen (zogeheten Simplified Cost Options / SCO’s) zijn uitgebreid. Achterliggende 
gedachte van deze SCO’s is het verlagen van administratieve lasten, zowel aan de kant van de aanvrager alsook voor de Beheerautoriteit. In onderstaande tabel staan alle 
kostensoorten opgesomd, met een korte toelichting1. 
 

Kostensoort Toelichting 

Loonkosten 
Uurtarief € 55 Een vast uurtarief van € 55. De totale loonkosten per medewerker worden berekend door dit uurtarief te vermenigvuldigen met 

het aantal begrote projecturen. Het aantal  projecturen moet inzichtelijk kunnen worden gemaakt tijdens de projectperiode, aan 
de hand van een urenregistratie per medewerker. De medewerker moet in loondienst zijn bij de participerende rechtspersoon en 
ten minste het wettelijke loon ontvangen. 

Maandbedrag € 7.800 Een vast maandbedrag van € 7.800 voor een medewerker die de duur van een standaard werkweek aan het project werkt. Dit 
vaste bedrag kan naar rato van de ingezette uren per medewerker variëren. Het percentage van de beschikbare uren voor het 
project ten opzichte van een volledige werkweek wordt vastgelegd in een werkgeversdocument. Bij deze kostensoort geldt niet de 
verplichting om een afzonderlijke urenregistratie per medewerker bij te houden. De medewerker moet in loondienst zijn bij de 
participerende rechtspersoon en ten minste het wettelijke loon ontvangen. 

IKS voor kennisinstellingen Integrale Kostensystematiek (IKS) is een manier om directe en indirecte kosten toe te rekenen aan kostendragers, zoals arbeidsuren 
of machine-uren. Deze kostensoort kan uitsluitend worden begroot door kennisinstellingen en de systematiek dient door RVO te 
zijn goedgekeurd. Deze kostensoort is zowel te combineren bij optie 1 alsook 3. Echter, bij optie 3 mogen voor geen enkele partner, 
dus ook niet voor de kennisinstelling, externe kosten begroot worden. De totale loonkosten per medewerker worden berekend 
door het tarief dat voortkomt uit de systematiek voor de medewerker / functiegroep te vermenigvuldigen met het aantal begrote 
projecturen. Het aantal projecturen moet inzichtelijk kunnen worden gemaakt tijdens de projectperiode, aan de hand van een  
sluitende urenregistratie per medewerker. Een werkgeversverklaring volstaat voor deze kostensoort niet. 

Forfait 23% over overige directe 
kosten 

Een forfait voor de berekening van de directe loonkosten plus 15% opslag voor indirecte kosten. Hierbij wordt 23% berekend over 
de begrote overige kosten. Bij deze kostensoort geldt niet de verplichting om een afzonderlijke urenregistratie per medewerker bij 
te houden. Let op: Deze variant kan alleen als deze door alle partners wordt gekozen! Een individuele keuze van één of enkele 
partners is niet mogelijk.  

Overige kosten 
Afschrijvingskosten Kosten bedoeld voor apparatuur, machines en uitrusting die al voor aanvang van de projectperiode in bezit zijn van een 

projectpartner. De kosten kunnen worden begroot, voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wanneer deze 
apparatuur, machines en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het project worden gebruikt, worden alleen de 
afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige 

 
1 Let op: hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De subsidiabiliteit van kosten wordt bepaald in de Europese en nationale regelgeving.  
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beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd. Het moet gaan om activa waarover u economisch risico loopt (geen 
huur of operational lease). 

Bijdragen in natura Bijdrage in natura kent onderscheid tussen bijdrage in natura in de vorm van goederen, diensten en grond / onroerend goed. 
Goederen kunnen als bijdrage in natura in het project worden ingebracht, als hierover niet (meer) wordt afgeschreven. De waarde 
moet op onafhankelijke wijze worden bepaald. Daarnaast moet ook een toerekening plaatsvinden die gebaseerd is op het gebruik 
van de machine binnen het project ten opzichte van de werkelijke bezetting. Bij bijdrage in natura in de vorm van diensten gaat 
het om eigen arbeid van personen die niet worden verloond. Dit komt voor bij - zelfstandigen die geen bruto loon ontvangen, 
waarbij voor de aangifte inkomstenbelasting sprake is van ‘winst uit onderneming’, DGA's die niet worden verloond (bijvoorbeeld 
in V.O.F.’s, maatschappen of eenmanszaken, meewerkende echtgeno(o)t(e) en niet-verloonde bestuurders van stichtingen. De 
kosten van de door een subsidieontvanger verrichte eigen arbeid ten behoeve van het project worden berekend door het aantal 
uren dat de betrokken persoon ten behoeve van het project heeft gemaakt te vermenigvuldigen met een vast uurtarief van € 55. 
Bij bijdrage in natura in de vorm van grond/onroerend goed gaat het om grond of onroerend goed dat al voor aanvang van de 
projectperiode in bezit is van een projectpartner en wordt ingebracht in het project. De waarde van de grond of het onroerend 
goed mag niet hoger zijn dan de normale marktwaarde. De waarde wordt objectief bepaald, bijvoorbeeld op basis van de WOZ-
waarde op het moment van inbreng of op basis van een verklaring van een onafhankelijke en professionele deskundige. Als de 
gemeente grond inbrengt kan de waarde ook gebaseerd worden op een recent raadsbesluit waarin grondprijs vastgesteld is. Let 
op: de kosten van de ingebrachte grond (bebouwd of onbebouwd) die meer bedragen dan 10% van de totale subsidiabele uitgaven 
van het project, zijn niet subsidiabel. Let op: De betaalde overheidssteun aan een project dat bijdragen in natura bevat, mag aan 
het einde van het project namelijk niet hoger zijn dan de totale subsidiabele uitgaven exclusief de bijdragen in natura. 

Overige kosten derden Alle direct aan de uitvoering van de projectactiviteiten gerelateerde uitgaven op basis van betaalde facturen en prestatiebewijzen. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld de inhuur van externen, de aankoop van machines en materialen, kosten voor communicatie-
activiteiten en toerekenbare kosten van personeelsdeclaraties voor reis- en verblijfskosten. 

Forfait kleine uitgaven < € 250 (1% 
van Overige kosten derden) 

Over de begrote overige kosten derden wordt automatisch een forfait berekend van 1%, voor kleine uitgaven < € 250 (ex. BTW). 
Dat betekent dat deze kleine uitgaven niet als losse declaraties kunnen worden begroot noch gedeclareerd. 
  

Combinatie loonkosten en overige kosten 
Uurtarief € 67 Een vast uurtarief van € 67, waarin zowel loonkosten als overige kosten verdisconteerd zijn. Derhalve kunnen - bij gebruik van deze 

kostensoort - niet ook overige kosten los begroot worden. De totale loonkosten en overige kosten per medewerker worden 
berekend door dit uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal begrote projecturen. Het aantal  projecturen moet inzichtelijk 
kunnen worden gemaakt tijdens de projectperiode, aan de hand van een urenregistratie per medewerker. De medewerker moet 
in loondienst zijn bij de participerende rechtspersoon en ten minste het wettelijke loon ontvangen. 

Maandbedrag € 9.600 Een vast maandbedrag van € 9.600 voor een medewerker die de duur van een standaard werkweek aan het project werkt. Dit 
vaste bedrag kan naar rato van de ingezette uren per medewerker variëren. Het percentage van de beschikbare uren voor het 
project ten opzichte van een volledige werkweek wordt vastgelegd in een werkgeversdocument. Bij deze kostensoort geldt niet de 
verplichting om een afzonderlijke urenregistratie per medewerker bij te houden. De medewerker moet in loondienst zijn bij de 
participerende rechtspersoon en ten minste het wettelijke loon ontvangen. 
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Conform de meest recente versie van de REES 2022 zijn diverse combinaties van kostensoorten niet mogelijk. Onderstaand schema geeft een overzicht van de combinaties 
die wel en niet zijn toegestaan. 

 

Daarnaast schrijft de REES voor dat bepaalde kostensoorten door het gehele consortium moeten worden gehanteerd. De voorgeschreven mogelijke combinaties en de 
verplichting om als consortium bepaalde kostensoorten te hanteren, leiden tot drie opties voor het begroten en verantwoorden van kosten, waar op projectniveau voor kan 
worden gekozen. 
 

1. Alle partners begroten en verantwoorden de kostensoorten onder loonkosten en/of overige directe kosten als aparte kostensoorten 
o Te hanteren kostensoorten: Uurtarief € 55, Maandbedrag € 7.800, IKS voor kennisinstellingen (indien kennisinstelling), Afschrijvingskosten, Bijdragen in 

natura, Overige kosten derden, Forfait kleine uitgaven < € 250 (1% overige kosten derden)  
2. Alle partners begroten en verantwoorden de loonkosten als forfait van 23% over de overige directe kosten  

o Te hanteren kostensoorten: Forfait 23% over overige directe kosten, Afschrijvingskosten, Bijdragen in natura, Overige kosten derden, Forfait kleine uitgaven 
< € 250 (1% overige kosten derden)  

3. Alle partners begroten en verantwoorden alle projectkosten via een all-in uurtarief of maandbedrag 
o Te hanteren kostensoorten: Uurtarief € 67, Maandbedrag € 9.600, IKS voor kennisinstelling (indien kennisinstelling) 

 
De optiekeuze heeft invloed op de kostensoorten die de projectpartners kunnen hanteren en is dus van toepassing op elke partner in het consortium. Optie 1 is de methode 
van het apart begroten en verantwoorden van loonkosten en overige directe kosten (afschrijvingskosten, bijdragen in natura, overige kosten derden) en kan altijd worden 
gekozen. Als alle partners in een project zowel loonkosten als overige kosten verwachten te maken, kunnen aanvragers ook kiezen uit de opties 2 en 3. Bij optie 2 worden de 
loonkosten begroot als forfait van 23% van de overige directe kosten. Het apart begroten en verantwoorden van loonkosten is daarmee niet toegestaan. Bij optie 3 worden 
de loonkosten en overige directe kosten gecombineerd begroot en verdisconteerd in een uurtarief/maandbedrag. Het apart begroten en verantwoorden van overige directe 
kosten is daarmee niet toegestaan. De genoemde opties en de gevolgen van de keuze voor een optie voor de te hanteren kostensoorten op projectniveau, zijn verwerkt in 
het begrotingsformat. Het kan zijn dat er in een specifieke call bepaald wordt dat bepaalde opties wel/niet mogen worden gebruikt voor de bepaling van de subsidiabele 
kosten. 

Uurtarief € 55
Maandbedrag € 
7.800 Uurtarief € 67

Maandbedrag € 
9.600

IKS voor kennis-
instellingen

Forfait 23% over 
overige directe 
kosten

Afschrijvings-
kosten

Bijdragen in 
natura

Overige kosten 
derden

Forfait kleine 
uitgaven < € 250 
(1% overige  
kosten derden)

Uurtarief € 55 JA NEE NEE JA NEE JA JA JA JA
Maandbedrag € 7.800 JA NEE NEE JA NEE JA JA JA JA
Uurtarief € 67 NEE NEE JA JA NEE NEE NEE NEE NEE
Maandbedrag € 9.600 NEE NEE JA JA NEE NEE NEE NEE NEE
IKS voor kennisinstellingen JA JA JA JA NEE JA JA JA JA
Forfait 23% over overige directe kosten NEE NEE NEE NEE NEE JA JA JA JA
Afschrijvingskosten JA JA NEE NEE JA JA JA JA JA
Bijdragen in natura JA JA NEE NEE JA JA JA JA JA
Overige kosten derden JA JA NEE NEE JA JA JA JA JA
Forfait kleine uitgaven < € 250 (1% overige kosten derden) JA JA NEE NEE JA JA JA JA JA


