
 
Subsidiabele kosten in EFRO Oost programma 2021-2027 
 
 
Het programma EFRO Oost werkt met een vereenvoudigde kostensystematiek. Deze vereenvoudigde 
kostenopties leiden tot een eenvoudigere verantwoording van de verschillende kostensoorten.  
 
Kostensoorten 
Er zijn een aantal kostensoorten. Deze zijn hieronder weergegeven: 
 
1. Vast uurtarief € 55,- 
2. Vast maandtarief € 7.800,- 
3. IKS 
4. Vast uurtarief € 67,- 
5. Vast maandtarief € 9.600,- 
6. Bijdragen in natura 
7. Afschrijvingskosten 
8. Andere kosten (kosten derden) 
9. Forfait 1% voor kleine facturen (over andere kosten derden) 
10. Forfait 23% (over Bijdrage in natura, Afschrijvingskosten, Andere kosten en Forfait kleine facturen) 

 
Vereenvoudigde kostenopties 
Wanneer u een aanvraag tot subsidie in het EFRO Oost programma indient, dan krijgt u de keuze uit drie 
verschillende kostenopties: 

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 facturen < € 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 facturen < € 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 kennisinstellingen 

(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. Zie BIJLAGE 1 – Kostensoorten combinaties binnen consortium.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Optie 1: Alle partners begroten en verantwoorden de kostensoorten onder loonkosten en/of overige 
directe kosten als aparte kostensoorten 
Kiest u voor optie 1, dan kiest u voor het begroten en verantwoorden van de loonkosten in de vorm van een 
vast uurtarief, maandbedrag of IKS en apart de overige directe kosten. In deze optie zijn de volgende 
kostensoorten mogelijk in uw project: 
 
 
 Kostensoort Wijze van verantwoorden  
1 Vast uurtarief van € 55,-  U schrijft uren in het project. Het aantal uren maal het 

bedrag van € 55,- vormt de subsidiabele loonkosten in het 
project. Deze optie geldt zowel voor medewerkers in 
loondienst als voor zelfstandigen in het project. Huurt u 
medewerkers voor het project in, dan moet de factuur voor 
deze medewerkers worden verantwoord onder de kosten 
derden.  
Voor de verantwoording van de kosten schrijft u uren op het 
project. Deze uren kunt u opvoeren in de declaratie.  

2 Vast maandtarief van € 7.800,- U schrijft geen uren in het project. Voor het project stelt u 
een werkgeversverklaring op, op basis waarvan u een 
percentage van het maandtarief toerekent. Het percentage 
maal het forfaitair maandtarief geldt als de subsidiabele 
kosten.  

3 IKS  Kennis- en onderzoeksinstellingen kunnen gebruik maken 
van de Integrale Kostensystematiek IKS. Bij de aanvraag 
dient u reeds te beschikken over een IKS-goedkeuring van  
RVO en een IKS-tarievenlijst.  
Voor de verantwoording van de kosten schrijft u uren op het 
project. Deze uren kunt u opvoeren in de declaratie. 

6 Bijdragen in natura      Bijdragen in natura komen voor in de vorm van goederen, 
diensten, grond en onroerend goed. Het gaat hier om zaken 
die al in het bezit zijn van de projectpartner en worden 
toegerekend aan het project. 

7 Afschrijvingskosten  Maakt u kosten in uw project en moet u deze kosten 
afschrijven, dan kunt u deze opvoeren als subsidiabele 
kosten voor de afschrijvingsperiode binnen het project. Let 
wel: het gaat zowel om investeringen tijdens het 
projectperiode als daarvoor zolang de afschrijvingsperiode 
binnen de subsidiabele projectperiode valt.  

8 Andere kosten (kosten derden) Kosten derden onderbouwd met facturen kunt u per stuk 
opvoeren in het project. Afhankelijk van de situatie komt 
de volledige factuur in aanmerking of een toegerekend 
deel. Facturen en betaalbewijzen worden in de beoordeling 
van de declaraties opgevraagd en gecontroleerd.  

9 Forfait 1% voor kleine facturen (over de 
kosten derden) 

Heeft u kleine facturen onder de € 250,-? Dan zijn deze niet 
subsidiabel. Indien u andere kosten (kosten derden) heeft 
begroot ontvangt u automatisch een forfait op de kosten 
derden van 1%. Dit forfait geldt als vergoeding voor de 
kleine facturen onder de € 250,-.  

 
 
 



  

  

Optie 2: Alle partners begroten en verantwoorden de loonkosten als forfait van 23% over de overige 
directe kosten 
Kiest u voor optie 2, dan kiest u voor het begroten en verantwoorden van de loonkosten als forfait van 23% van 
de overige directe kosten en apart de overige directe kosten. In deze optie zijn de volgende kostensoorten 
mogelijk in uw project: 
 
 
 Kostensoort Wijze van verantwoorden  
6 Bijdragen in natura Bijdragen in natura komen voor in de vorm van goederen, 

diensten, grond en onroerend goed. Het gaat hier om 
zaken die al in het bezit zijn van de projectpartner en 
worden toegerekend aan het project. 

7 Afschrijvingskosten  Maakt u kosten in uw project en moet u deze kosten 
afschrijven, dan kunt u deze opvoeren als subsidiabele 
kosten voor de afschrijvingsperiode binnen het project. 
Let wel: het gaat zowel om investeringen tijdens het 
projectperiode als daarvoor zolang de afschrijvingsperiode 
binnen de subsidiabele projectperiode valt. 

8 Andere kosten (kosten derden) Kosten derden onderbouwd met facturen kunt u per stuk 
opvoeren in het project. Afhankelijk van de situatie komt 
de volledige factuur in aanmerking of een toegerekend 
deel. Facturen worden in de beoordeling van de 
declaraties opgevraagd en gecontroleerd.  

9 Forfait 1% voor kleine facturen (over de 
kosten derden) 

Heeft u kleine facturen onder de € 250,-? Dan zijn deze 
niet subsidiabel. Indien u andere kosten (kosten derden) 
heeft begroot ontvangt u automatisch een forfait op de 
kosten derden van 1%. Dit forfait geldt als vergoeding voor 
de kleine facturen onder de € 250,-.  

10 Forfait loonkosten van 23% (over de 
voorgaande kostensoorten) 

Loonkosten kunt in dit project niet opvoeren. Wel kunt u 
gebruik maken van het forfait van 23% over de voorgaande 
kostensoorten in deze optie. U krijgt in uw declaratie 23% 
subsidiabele kosten, berekend over de andere kosten 
binnen deze optie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Optie 3: Alle partners begroten en verantwoorden alle projectkosten via een all-in uurtarief of 
maandbedrag 
Kiest u voor optie 3, dan kiest u voor het begroten en verantwoorden van de loonkosten en overige directe 
kosten gecombineerd verdisconteerd in een uurtarief of maandbedrag. Het apart begroten en verantwoorden 
van overige directe kosten is daarmee niet mogelijk. In deze optie zijn de volgende kostensoorten mogelijk in 
uw project: 
 
 
 Kostensoort Wijze van verantwoorden  
3 IKS Kennis- en onderzoeksinstellingen kunnen gebruik maken 

van de Integrale Kostensystematiek IKS. Bij de aanvraag 
dient u reeds te beschikken over een IKS-goedkeuring van  
RVO en een IKS-tarievenlijst.  
Voor de verantwoording van de kosten schrijft u uren op het 
project. Deze uren kunt u opvoeren in de declaratie. 

4 Vast uurtarief van € 67,-  U schrijft uren in het project. Het aantal uren maal het 
bedrag van € 67,- vormt de subsidiabele loonkosten in het 
project. Deze optie geldt zowel voor medewerkers in 
loondienst als voor zelfstandigen in het project. Huurt u 
medewerkers voor het project in, dan kunnen deze kosten 
niet meer apart gedeclareerd worden. 
Voor de verantwoording van de kosten schrijft u uren op het 
project. Deze uren kunt u opvoeren in de declaratie.  

5 Vast maandtarief van € 9.600,- U schrijft geen uren in het project. In het project stelt u 
een werkgeversverklaring op, op basis waarvan u een 
percentage van het maandtarief toerekent. Het percentage 
maal het forfaitair maandtarief geldt als de subsidiabele 
kosten.  

 



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 1 – KOSTENSOORTEN COMBINATIES BINNEN CONSORTIUM 
 
 
 

 
 

Kostensoort Uurtarief € 
55 

Maandbedrag 
€ 7.800 

Uurtarief € 
67 

Maandbedrag 
€ 9.600 

IKS voor 
kennisinstellingen 

Forfait 23% 
over overige 
directie 
kosten 

Afschrijvingskosten Bijdragen 
in natura 

Overige 
kosten 
derden 

Forfait kleine 
facturen  
< € 250 (1% 
over 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 
directie 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 facturen  
< € 250 (1% over overige 
kosten derden) JA JA NEE NEE JA JA JA JA JA   
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